
Hantering av trakasserier och sexuella trakasserier 

Ann-Sofie Wigg Bodin 15 mars 2018 

 

Företrädare för utbildningsanordnaren: prefekt/motsv.  

• Om du får kännedom om att en student i samband med sina studier upplever sig 

utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du informera studenten om 

universitetets utredningsskyldighet och åtgärdsplikt i enlighet med 

universitetets riktlinjer för hantering av sådana ärenden. 

• Observera att med student avses den som deltar i eller söker sig till 

utbildningsanordnarens verksamhet samt att med studier avses även 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

• Om studenten inte motsätter sig ska du utan dröjsmål och med stöd från 

personalavdelningen göra en inledande utredning kring omständigheterna. 

Avsikten med en inledande utredning är att undersöka om det är möjligt att 

hantera det aktuella ärendet lokalt samt att vid behov vidta generella åtgärder 

för att förebygga trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden.  

• Om studenten inte vill ha en lokal utredning eller är missnöjd med den lokala 

hanteringen av ärendet ska du erbjuda stöd för anmälan till rektor. Ärenden som 

anmäls till rektor utreds av juridiska avdelningen och betraktas som en offentlig 

handling. 
Du ska också informera studenten om möjligheten att söka stöd från:  
Studentkårerna 
Uppsala studentkår 
Farmacevtiska Studentkåren 
Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Gotlands studentkår Rindi 
Studenthälsan 
Studentavdelningen 
Personalavdelningen 
 

Om du som anställd blir kontaktad av en student  

• Om du får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier mot en student ska 

du kontakta prefekten vid studentens institution. 

http://www.uppsalastudentkar.se/
http://www.farmis.se/
http://www.utn.se/
http://www.rindi.com/
http://www.sh.uu.se/
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=846977
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=867239


• Om du blir kontaktad av en student som upplever sig vara utsatt för trakasserier eller 

sexuella trakasserier i samband med studierna ska du i första hand uppmuntra 

studenten att själv kontakta sin prefekt och erbjuda dig att medfölja studenten till 

prefekten. 

• Om prefekten är den som anklagas för trakasserier eller sexuella trakasserier ska du 

kontakta dekanen. 

• Om studenten behöver stöd i sin kontakt med prefekten kan du föreslå att hen 

kan kontakta sin studentkår, Studenthälsan eller personalavdelningen. 
  

Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin 27 november 2016  

 

Information till dig som är student  

• Om du upplever dig vara utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i 

samband med dina studier ska du i första hand kontakta din prefekt som 

ansvarar för en inledande utredning kring omständigheterna. Avsikten med en 

inledande utredning är att undersöka om det är möjligt att hantera det aktuella 

ärendet lokalt samt att vid behov vidta generella åtgärder för att förebygga 

trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden. 

• Observera att med studier avses även verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

• Du kan också välja anmäla ditt ärende till rektor, om du inte vill att ärendet ska 

hanteras lokalt eller är missnöjd med den lokala hanteringen. 
Om du av någon anledning inte vill kontakta din prefekt kan du välja att prata med 
någon anställd som du har förtroende för eller söka stöd hos:  
studievägledare, kursansvarig lärare, studierektor, programansvarig, prefekt, de kanus. 
Du kan även kontakta din studentkår. 
Studentkårerna: 
Uppsala studentkår 
Farmacevtiska Studentkåren 
Uppsala teknolog- och naturvetarkår 
Gotlands studentkår Rindi 
Studenthälsan: www.sh.uu.se 
Studentavdelningen 
Personalavdelningen 
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